
CUPPY - MASSAJADOR A VÁCUO 

 

 

 

MANUAL DO UTILIZADOR 

Estimado(a) cliente, 

Obrigado por adquirir o nosso produto. 

 

Por favor, leia as instruções antes de manusear o dispositivo e guarde-as para referência futura. 

 

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:  

 

DADOS TÉCNICOS:  

Tensão de carregamento: CC 5 V 

Tensão de funcionamento: 3,7 V 

Potência: 8 W 

 

Características 

■ Gravitação de pressão negativa 

 A.) Exercício aeróbico para aspirar o tecido oleoso da pele. 

 B.) Aumento da função linfática e a circulação sanguínea. 

 C.) Excreção de toxinas através da circulação linfática. 

 D.) Efeito de raspagem. 

 

■ Energia térmica 

A.) O colágeno cortical é cultivado pelo efeito térmico. 

B.) Calor contínuo, relaxa o espírito, liberta a pressão. 

 

■ Terapia por ondas magnéticas 

A.) Ajuda a diminuição do inchaço, elimina o inchaço e a dor. 

B.) Elimina a fadiga, ajuda na recuperação física. 



PRECAUÇÕES  

1. Se a sua pele tem várias nervuras, não deve ser usado.  

2. Não usar se estiver grávida ou durante o período menstrual. 

3. Não usar diretamente após uma refeição.  

4. Não expor a parte da pele tratada a quaisquer exposições como água, creme, sabonetes, 

sol...  

5. Quando usar, siga a mesma direção. 

6. Utilizar apenas com intervalos diários, dependendo do estado da pele.  

7. Não fique no mesmo lugar durante mais de 1 minuto; e, se sentir algum desconforto, por 

favor, pare de usá-lo continuamente. 

8. Pessoas com alergias de pele, mulheres grávidas, doentes cardíacos, pessoas que sofrem 

de tensão arterial anormal, tumor maligno, doença cerebrovascular e pessoas com 

objetos estranhos devem evitar o uso deste produto. 

 

NOTA:  O dispositivo tem uma superfície quente. Deve-se ter cuidado ao usar. 

 

 

PEÇAS:  

 

1 Botão de alimentação 

2 Botão de aquecimento 

3 Botão de pressão negativa 

4 Ecrã LCD 

5 Botão de tempo 

 

UTILIZAÇÃO 

Nota: 

★  Antes de utilizar o instrumento, tem de colocar o filtro de algodão na tampa do filtro (Figura 1) e, 
em seguida, colocar a tampa do filtro no orifício de sucção do instrumento (Figura 2). Pode bloquear 
eficazmente o óleo essencial ou massajar os produtos diretamente no instrumento. Prolongue 
eficazmente a vida útil do instrumento. (Substitua o algodão do filtro após cada utilização, o algodão 
do filtro é seco ao ar e pode ser reutilizado). 

 

 
 

1. Depois de limpar a pele, aplique uma pequena quantidade de óleo essencial. 

2. Carregue totalmente o instrumento primeiro. 



3. Prima o botão de ligação e a luz digital acenderá. Neste momento, pode ajustar o 

"aquecimento" e a "'pressão negativa" de acordo com as necessidades do cliente. 

4. Prima o botão de "calor", a temperatura é dividida em 1-9 ajustes, cada um para cima, 

quanto mais alta for a temperatura. 

5. Prima o botão de "pressão negativa", a "pressão negativa" é dividida em 1-9 ajustes. Para 

cada ajuste para cima, a pressão negativa aumenta. 

6. Depois de utilizar o instrumento, prima o botão de alimentação do meio para desligar o 

instrumento, limpe-o e coloque-o num local seco. 

 

Nota: O tempo de trabalho padrão do instrumento é de 20 minutos, a máquina suspende 

automaticamente o instrumento durante 20 minutos, podendo ser usado, o que pode 

efetivamente prolongar a vida útil do instrumento. 

 
 

 

Instruções de reciclagem e de eliminação 

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado em conjunto com outros 
resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis danos no ambiente ou à saúde humana, 
resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para 

promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, 
utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o 
produto. Estes podem tornar este produto ambientalmente seguro para reciclagem. 

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis. 
 

 

Distribuidor: HS Plus d.o.o                                                                                               País de origem: China                                                           

 


